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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

„GORĄCZKA ŚWIĄTECZNEJ NOCY”
- nowa produkcja Teatru „Stąd”
Grudniową tradycją Lądka-Zdroju stały się już świąteczne spektakle
teatralne Teatru „Stąd”, wystawiane co roku w zdrojowym „Kinoteatrze”. W ostatnich latach spektakle miały charakter dużych widowisk, w których występowało nawet 70 osób – tancerzy, aktorów,
wokalistów – głównie mieszkańców Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego, a niejednokrotnie również gościnnie występujących aktorów z
innych miast (Wrocław, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój). Ostatnie

przedstawienie – „Super Lądman po właściwej Stronie” – Teatr
„Stąd” pokazał dwa razy, gromadząc ponad 500-osobową publiczność.
Jaki był 2020 rok wszyscy wiemy: narodowe kwarantanny, obostrzenia i inne „atrakcje”, wynikające z pandemii koronawirusa.
Dokończenie na str. 6
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18 grudnia. Odbyłem spotkanie z dyrektorem Viessmann Polska,
dotyczącą współpracy w zakresie farmy FV, geotermii, pomp ciepła i
promienników na podczerwień w miejsce starych pieców na terenie
Gminy Lądek-Zdrój.

18 grudnia. Wziąłem udział w realizacji programu „Undiscovered”
dla TVP w wersji angielskojęzycznej.
20 grudnia. Nagraliśmy życzenia świąteczne i noworoczne na lądeckiej stacji PKP wraz z Zespołem Orkiestry Zdrojowej i panem
Orestem Vasioutą (wersje PL i ENG).

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

2 grudnia. Odbyłem spotkanie wideo z Dyrektorem TISE S.A. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych w sprawie finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii w gminie Lądek-Zdrój.
3 grudnia. Miała miejsce telekonferencja z burmistrzami powiatu
kłodzkiego. Omawialiśmy wspólną strategię przed spotkaniem w
Dzierżoniowie w sprawie powstania ZIT.
8 grudnia. Odbyła się telekonferencja z mieszkańcami Lądka-Zdroju
z okazji 6-lecia sprawowania przeze mnie funkcji burmistrza naszej
gminy.

21 grudnia. Odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin
Ziemi Kłodzkiej podsumowujące 2020 rok.
22 grudnia. Odbyłem w Zieleńcu spotkanie z burmistrzami uzdrowisk kłodzkich, dotyczące wspólnego stanowiska ws. sezonu zimowego.
22 grudnia. Odbyłem telekonferencję ze starostą i powiatowym weterynarzem w sprawie epidemii ptasiej grypy w powiecie kłodzkim;
ognisko epidemii pojawiło się w Szalejowie.
W grudniu odbyło się sprawdzanie 8 szlaków kuracyjnych i 3 turystycznych dot. połamanych drzew po wichurach – operat fotograficzny i lokalizacja GPS uszkodzeń.

9 grudnia. Wziąłem udział w kolejnej rozprawie w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w sprawie dot. senatora Piniora i lądeckiej kopalni bazaltu.

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

OSTATNIA SESJA RADY MIEJSKIEJ W 2020 R.
W sesji odbytej w trybie zdalnym w dniu 30 grudnia 2020 r. wzięło
udział 15 lądeckich radnych czyli wszyscy członkowie Rady Miejskiej. Uczestniczyli również: Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju, Wioletta Wiśniewska Skarbniczka Gminy, Irena Brzozowska Radca Prawny, pracownicy UMiG: Emilia Pilarska (Biuro Rady)
i Igor Falkiewicz (obsługa informatyczna). Program obrad obejmował debatę nad 11 projektami uchwał, które szczegółowo omawiane
były podczas komisji w dniach 28 i 29 grudnia.
Lp.

Projekt uchwały dotyczący Budżetu Gminy na 2020 r. obejmował
zmiany tzw. „czyszczące”, czyli w niektórych działach zmniejszono
dochody lub je zwiększono. Samorządy pracują w oparciu o roczne
budżety, zatem koniec roku to konieczność zrobienia porządków w
budżecie roku kończącego się i uchwalenie takiego dokumentu na
rok następny. Wykaz wydatków niewygasających z końcem 2020 r.
przedstawia się następująco:

Zadanie/treść

Kwota wydatków z zł

Termin realizacji

1.

Budowa chodnika wzdłuż DW390 ul. Widok w LądkuZdroju

22 000,00

30.06.2021

2.

Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Lądku-Zdroju

31 168,20

30.06.2021

3.

Przebudowa ul. Zdrojowej w Lądku-Zdroju

17 640,00

30.06.2021

4.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7
obręb Lądek-Zdrój

519 474,18

30.06.2021

5.

Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach

48 972,00

30.06.2021

6.

Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Lądku-Zdroju

50 000,00

30.06.2021

7.

Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2

1 064 657,70

30.06.2021

8.

Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego do 3.5 T dla
jednostki OSP Radochów

94 500,00

30.06.2021

1 848 412,00

30.06.2021

Razem wydatki niewygasające
Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zawiera także plany przychodów
i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów i wy-

datków rachunków jednostek budżetowych. Budżet Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok został opracowany do 15 listopada, przekazany
Radzie Miejskiej, umieszczony w BIP-ie i przesłany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej celem sprawdzenia poprawności jego przygo-
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towania. Radni spotkali się w dniu 15 grudnia (również zdalnie) z
Burmistrzem, którego kompetencją jest tworzenie budżetu i w miarę
szczegółowo omawiali ten dokument. Podczas sesji, przedstawiając
projekt Burmistrz Kaczmarczyk zauważył, że jest to budżet obliczony
na przetrwanie stanu epidemicznego, okrojony z inwestycji. To efekt
pandemii COVID-19 i restrykcji obowiązujących życie społeczne, a
przede wszystkim - z punktu kwestii finansowych - gospodarczych
przez większość roku 2020. Sytuacja nadal jest niepewna, nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Nie ma wpływów z opłaty uzdrowiskowej, spadek nastąpił w zakresie płaconych podatków. Burmistrz
jako organ podatkowy nie umarza podatków, o co zwracają się
przedsiębiorcy, jedynie przedłuża terminy płatności. Obecnie wskazywany termin to 30 czerwca 2021.
Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:
· prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102%
· udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%.
· wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie
zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody naszej Gminy na 2021 rok wynoszą 41 849
144,00 zł, a wydatki zamykają się kwotą 43 054 291,00 zł. Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 205 147,00 zł. Powstały deficyt budżetowy
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją: 1) zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW
wraz z infrastrukturą techniczną” współfinansowanego ze środków
Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 087 180,00 zł,
2) projektu „Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach
programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna finansowanego
ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 117 967,00 zł.
Po stronie wydatków zaplanowano podział środków w ujęciu na
poszczególne działy. Poniżej wyszczególnienie najważniejszych wydatków:
- Oświata i wychowanie 9 620 089,00 zł (przedszkole, 2 szkoły
podstawowe, liceum - wynagrodzenia i składki, koszty utrzymania
obiektów, dowożenie uczniów, dokształcanie nauczycieli)
- Rodzina 9 493 830,00 zł (program 500+, świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze)
- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 7 903 245,00 zł
(gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta i wsi, gospodarka
ściekowa i ochrona wód, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, oświetlenie ulic i placów )
- Administracja publiczna 5 299 370,00 zł (Urząd Miasta i Gminy
- wynagrodzenia, składki, diety dla sołtysów, rada gminy, Straż
Miejska, OSP, obsługa długu publicznego, zarządzanie kryzysowe,
zadania z budżetu obywatelskiego).
- Gospodarka Mieszkaniowa 1 777 599,00 zł (remonty bieżące, zaliczki na fundusz remontowy, zarządzanie zasobem mieszkaniowym,
gospodarka gruntami i nieruchomościami, mapy i opłaty notarialne,
czynsze za lokale mieszkalne dla pogorzelców)
- Transport i łączność - 1 162 032,00 zł (dofinansowanie remontów
dróg realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Powiatem Kłodzkim, remonty cząstkowe dróg, usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, rozbudowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gminy)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 352 054,00 zł (bieżąca działalność instytucji kultury, wynagrodzenia i składki, dotacje
na najważniejsze imprezy, biblioteka, ochrona zabytków)
- Leśnictwo - 1 060 689,00 zł (prowadzenie gospodarki leśnej - wynagrodzenia z pochodnymi, zalesianie, grodzenie, naprawa dróg
leśnych, pułapki feromonowe, odbudowa schronów przeciwdesz-
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czowych, odwonienia liniowe).
Budżet - i powiązaną z nim Wieloletnią Prognozą Finansową - uzyskał pozytywne opinie RIO a radni podjęli jednogłośnie uchwałę o
przyjęciu budżetu.
Podjęto również m.in. uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój, co wynikało z art. 17 ustawy z dn. 22 marca 2018 r. (Dz. U. z
2018 r. ,poz. 756) , która wprowadziła do dotychczas funkcjonującej
uchwały z roku 2001 istotne zmiany w zakresie zawierania umów,
pojęcia najmu socjalnego, zasad weryfikacji dochodów najemców,
stad koniecznym było dostosowanie zaktualizowanie zasad gminnej
polityki mieszkaniowej.
Radni przychylili się też do poparcia inwestycji prowadzonej przez
sąsiednią gminę Stronie Śląskie, która zwróciła się z takim apelem
do samorządów Ziemi Kłodzkiej. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy: „Budowa wieży na Śnieżniku prowadzona przez Gminę
Stronie Śląskie jest powrotem do tradycji i do historycznego wyrazu krajobrazowego. Udostępnienie szczytu dla turystów poprzez
obiekt, który stanął w tym miejscu po raz pierwszy w 1899 r. wiąże
się z kontrolowaniem ruchu turystycznego na ściśle ograniczonym
obszarze. Rozpoczęta inwestycja poprzedzona była kilkunastoletnimi zabiegami na rzecz odbudowy wieży. Przed jej rozpoczęciem
uzyskano wszelkie potrzebne uzgodnienia i pozwolenia. Powstanie
kolejna atrakcja turystyczna w najbliższym regionie, mocno osadzona w historii i kulturze, z której będą korzystali również turyści odwiedzający Gminę Lądek-Zdrój. Wyrażone poparcie nie ma skutków
finansowych dla Gminy Lądek-Zdrój”
Całość podjętych uchwał znajdą Państwu w lądeckim BIP www.
bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl w dziale Rada Miejska podmenu
Uchwały.
Obrady zakończono życzeniami, by rozpoczynający się rok 2021
był rokiem powrotu do normalności i stabilizacji, co przekazuję też
wszystkim Czytelnikom „Lądeckich Debat”.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

4

Działania lądeckiego oddziału PTTK w 2020 roku
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Jako Oddział Bialski PTTK zrealizowaliśmy w
2020 r. trzy projekty, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z różnych źródeł.
Projekt „Poznaj z przewodnikiem Ziemię Lądecką” to kontynuacja pieszych wycieczek po
Lądku-Zdroju i najbliższej okolicy, które od lat
prowadzimy w soboty i niedziele. Z powodu
pandemii Gmina Lądek-Zdrój przeznaczyła zmniejszoną dotację w
stosunku do lat ubiegłych i wyjść w teren odbyło się tylko siedem
- w lipcowe i sierpniowe soboty - ale wzięło w nich udział 198 osób
(średnio 28 osób na 1 wycieczkę). Ludzie byli spragnieni udziału
w imprezach, a przebywanie w terenie otwartym - z zachowaniem
oczywiście reżimu odległości i maseczek - było bezpieczniejsze niż
w zamkniętych pomieszczeniach. Z pewnością ilość tegorocznych
uczestników świadczy, że była to bardzo potrzebna oferta dla lądeckich gości. Należy zaznaczyć, że co roku na trasie wycieczek przez

nas organizowanych znajduje się lądeckie Arboretum, które zawsze
staramy się promować.
Drugi projekt to „Ziemia Kłodzka - mozaika 75
lat polskości i wielowiekowej historii”. Mimo niepewności związanych ze stanem epidemicznym
udało się zorganizować zaplanowane rezultaty
zadania: 4 wycieczki na terenie Powiatu Kłodzkiego, które wpisywały się w zadania priorytetowe konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu
Kłodzkiego a konkretnie: promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Wycieczki były typu autokarowego, połączone z
przejściami turystycznymi i zwiedzaniem atrakcji sakralnych, przyrodniczych, historycznych. Zorganizowaliśmy następujące wyjazdy:
1. Wycieczka w dniu 28.07.2020 r. na trasie: sanktuarium Maria
Śnieżna na górze Iglicznej – wodospad Wilczki w Międzygórzu – kościół drewniany w Kamieńczyku – pałac w Gorzanowie.

2. Wycieczka w dniu 14.08.2020 r. na trasie: Kaplica Czaszek w Czermnej – Góra Parkowa w Kudowie – uzdrowisko Kudowa – Jarków.
3. Wycieczka 03.09.2020 r. na trasie: Muzeum papiernictwa w
Dusznikach-Zdroju – kościół p.w. św. Piotra i Pawła – rynek – część
uzdrowiskowa kurortu – przejazd na Przełęcz Polskie Wrota i przejście do ruin zamku Homole nowa trasą edukacyjną.
4. Przyjazd seniorów 09.10.2020 r. z Kłodzka do Lądka-Zdroju i
przejście nową trasą „Szlakiem lądeckich kobiet”. Tu dziękujemy
lądeckiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Dziennemu Domowi Senior+ (w dawnym budynku gimnazjum) za zorganizowanie
wspólnego spotkania.
Wydaliśmy też ulotkę z planem szlaku i krótkim opisem działalności
pań, których pobyt w naszym mieście był ważny dla rozwoju Lądka-Zdroju lub ich życie tak ciekawe, że warto wiedzieć o ich związkach
z uzdrowiskiem. Partnerem projektu było Centrum Kultury i Rekreacji, które przeznaczyło jako wkład finansowy 400 zł, ale możliwe
było zaangażowanie osobowe pracownic Informacji Turystycznej.
Tutaj też są obecnie kolportowane nowe wydawnictwa. Dziękujemy
CKiR za włączenie się do naszych działań.
Należy dodać, że uczestników wycieczek, zarówno pieszych jak i au-

tokarowych prosiliśmy o wypełnienie specjalnej ankiety z danymi
osobowymi, aby w razie potrzeby przekazać takie dane do Sanepidu.
Również ze względów bezpieczeństwa zmniejszyliśmy liczbę uczestników wycieczek autokarowych.
Projekt trzeci „Z kopciuszkiem po lądeckich szlakach” uzyskał dofinansowanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Grantodawcy
zastrzegli sobie dofinansowanie wniosków, które będą odpowiedzią
na trudności w życiu społeczno-gospodarczym spowodowanymi
przez koronawirusa. W dobie pandemii - zamkniętych sanatoriach,
hotelach, braku działalności rehabilitacyjnej - społeczność lokalna z
braku turystów i kuracjuszy pozbawiona została dochodów. Proces
wychodzenia z zapaści będzie długotrwały. Kwestia wprowadzenia
nowych ofert z turystyki i ich promocja - pokazywanie możliwości
spędzania czasu w otoczeniu przyrody, zobrazowanie bogatej historii miasta - jest bardzo ważnym elementem pobudzenia ruchu turystycznego. Nasz projekt polegał na zrealizowaniu 10 filmów kilkuminutowych promujących np. lądeckie Singletracki, Szlak Kurierów
Solidarność SPCzS, trasy kuracyjne, punkty widokowe, szlaki tematyczne. Do udziału zaprosiliśmy naszych przewodników, znawców
tematu historii, przedstawicieli lądeckich ngo. Ukazało się też wy-
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dawnictwo, w którym mogliśmy przedstawić znacznie poszerzoną
informację o lądeckich kobietach, obiektach z nimi związanych. W
tym przypadku partnerem PTTK została Gmina Lądek-Zdrój, która
zapewniła wkład finansowy w wysokości 300 zł. Czekamy z prezentacją rezultatów na okres wiosenny, gdy spodziewamy się zniesienia
obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną. A tytuł? Otóż jeden
z naszych znajomych przyjeżdżających do Lądka-Zdroju zawsze zachwyca się śpiewem kopciuszków, niepozornych ptaszków, które
często można usłyszeć w zdrojowych parkach, a zwłaszcza w okolicach kaplicy św. Jerzego. Kopciuszek, nieco większy od wróbla,
o szarej aparycji stanie się barwnym przewodnikiem po świecie
przyrody, atrakcjach natury i historycznych wydarzeniach, które tu
miewały miejsce.
To był trudny rok dla wszelkiej działalności. Napisane aplikacje
trzeba było korygować aneksami, gdyż dopiero w lipcu pojawiły
się możliwości w miarę bezpiecznego podróżowania, część atrakcji była niedostępna, wreszcie jako realizatorów dopadały nas nowe
sytuacje życiowe w postaci kwarantanny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektów, grantodawcom za wsparcie.
Wszystkim Członkom i Sympatykom PTTK życzymy wiele pomyślności i obyśmy mogli kontynuować turystyczną pasję w znacznie
bardziej sprzyjających warunkach w nowym 2021 roku!

3

Mediapol sp. z o.o.;
Oddział-CK Kalina w
Lądku-Zdroju, Pub
Jan ul Parkowa 25,
Lądek-Zdrój (pensjonat, pub, organizacja
przyjęć, koncertów)

DANE PODMIOTU

RODZAJ TOWARU LUB
USŁUGI
1. Wymiana oleju

1.

2

KMJ Jarosław Popowicz, Radochów 137

Hotel MIRJAN Lądek
Spółka z o.o. S.K.A,
Kościuszki 78 Lądek-Zdrój

2. Diagnostyka komputerowa

FAJNA SZAFA Natalia
Haniszewska , Rynek 1. Sprzedaż odzieży
29/10 Lądek-Zdrój

10%

TRUSKAWKA Artur
Łabatczuk ul. Zdrojowa 6, Lądek-Zdrój,
handel detaliczny
owoców i warzyw

1. Cały towar dostępny w
sklepie

5%

1. Na artykuły gospodarstwa
domowego tj. garnki, patelnie, talerze, czajniki itp..

5%

2. Na artykuły tekstylne
ręczniki, obrusy, bieżniki,
pościel, prześcieradła

10%

3. Na sprzęt elektryczny
typu dzbanki bezp., tostery,
maszynki, młynki, żelazka

10%

1. Kąpiel w basenie termalnym w ZDROJU WOJCIECH

w każdą
środę 15%

2. Dolnośląskie Centrum
Osteoporozy

w każdą
środę 15%

3. Gimnastyka (bez ordynacji lekarskiej) grupowa,
indywidualna atlas/rower,
przyrządowa kardio, przyrządowa fitness

w każdą
środę 15%
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1. Usługi hotelowe

5%

2. Zabiegi rehabilitacyjne

10%

3. Zabiegi odnowy biologicznej

10%

Sklep 1001 Drobiazgów Marzena
Szewczuk, Rynek 24,
Lądek-Zdrój

Uzdrowisko
Lądek-Długopole
S.A. ul Wolności 4,
Lądek-Zdrój, ZDRÓJ
WOJCIECH, JUBILAT, ADAM

Sklep zielarsko-medyczny ALOES Aneta
Kwaśny , Rynek
15/2, Lądek-Zdrój

1. Soki 100% natury

10%

2. Oleje spożywcze

10%

3. Kosmetyki

10%

Sklep spożywczo-monopolowy
Tomasz Pokrzywa
ul. Kościuszki 42/14,
Lądek-Zdrój

1. Alkohole regionalne

10%

2. Piwa regionalne

5%

Wielobranżowa Firma
usługowo-Handlowa
MARKO s.c. Marek
Kruk , Sklep PTTK
ul. Kościuszki 34a
Lądek-Zdrój

1. Mapy turystyczne przewodniki informatory

10%

2. Książki albumy grafika

10%

3. Produkty spożywcze

3. Wyroby ze srebra
1. DOM KLAHRA - "słodkie
wtorki" czekolada klasyczna
dla seniora w każdy wtorek
w cenie specjalnej 6zł

bezpłatnie
20%

10%

5

15%

3. Naprawa układów wydechowych

3. Bilety na koncerty

15%

PODMIOTY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO PROGRAMU
„LĄDECKA KARTA SENIORA” (stan na 04.01.2021 r.)
l.p.

5%

1. Usługa krawiecka

10

WYSOKOŚĆ
ULGI LUB
ZNIŻKI

2. Przyjęcia okolicznościowe
np.. Urodziny

FRETKA Usługi Krawieckie, Rynek 8/4,
Lądek-Zdrój

7

Burmistrz Lądka -Zdroju zaprasza Seniorów 60+ zamieszkałych na
terenie Gminy Lądek-Zdrój do składania wniosków o wydanie „ Lądeckiej Karty Seniora”. Aby uzyskać bezpłatnie kartę należy wypełnić
wniosek. Burmistrz zaprasza również firmy do składania deklaracji
przystąpienia do programu i przygotowania specjalnych ofert, z
których skorzystają Seniorzy. Wniosek i deklaracja dostępne są na
stronie https://ladek.pl/urzad/ladecka-karta-seniora/.

20%

4

Małgorzata Bednarek
Prezes Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju

Zapraszamy seniorów
z naszej gminy do korzystania
z Lądeckiej Karty Seniora

1. Wszystkie produkty
oferowane przez Pub Jan,
śniadania bufetowe w CK
Kalina

12

Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna
Paulina Bagińska ul. 2. PIWNICA POD ADAMEM
Rynek 1, Lądek-Zdrój - "witaminowe czwartki"
dowolny koktajl owocowy
lub owocowo-warzywny w
cenie 9zł w każdy czwartek

5%

15%
minus 4,00
zł od ceny
regularnej

minus 6,00
zł od ceny
regularnej

6

GORĄCZKA ŚWIĄTECZNEJ NOCY
A także zarządzeń władz państwowych i lokalnych. Teatr „Stąd”
postanowił jednak podjąć ryzyko i przygotować tegoroczną sztukę
bożonarodzeniową, zakładając jednak zdroworozsądkowo, że tym
razem nie będzie to widowisko, w którym wezmą udział lądeckie
dzieci i młodzież, ale wydarzenie znacznie skromniejsze i tylko przy
udziale dorosłych, lokalnych aktorów. Pierwotnie sztuka miała być
wystawiana przed publicznością, mniejszą niż zawsze, ale jednak
w sposób bezpośredni. Z początkiem października okazało się, że
prawdopodobieństwo realizacji przedstawienia stopnieje niemal do
zera, pozostawało zatem pytanie: czy spektakl realizować w internecie w trybie online, czy zrezygnować z niego całkowicie? Ostatecznie podjęta została inna decyzja: realizacja spektaklu o charakterze
teatru telewizji.
Tak oto Teatr „Stąd”, pod finansową egidą Stowarzyszenia „Kultura u Źródeł” i wsparciem technicznym Centrum Kultury i Rekreacji,
zdecydował się nakręcić spektakl teatru telewizji pt. „Gorączka świątecznej nocy”. Materiał zrealizowano w grudniu, w przeciągu 7 dni
zdjęciowych w zamkniętym obiekcie CKIR w Lądku-Zdroju.
„Gorączkę świątecznej nocy” wyreżyserowała Anna Rakowska, za
kamerą stanął Jakub Kałafut, o udźwiękowienie zadbał Michał Rakowski, produkcją – tradycyjnie – zajęła się Karolina Sierakowska.
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Sztuka powstała w oparciu o scenariusz Tomasza Pawlęgi. Zagrali:
Paulina Bera, Mirosława Boduch, Ewelina Kozioł-Stępniewicz, Dorota Łakucewicz, Gabriela Naporowska-Rodak, Gracjana Pazdyk-Poświstajło, Magda Poświstajło, Renata Rybeczka, Karolina Sierakowska, Karolina Szamborska, Genowefa Włodarczyk, Marzena
Zawal, Jacek Adamczyk, Bartłomiej Hudziec, Roman Kaczmarczyk,
Zbigniew Pabian, Tomasz Pawlęga, Leszek Pazdyk, Zbigniew Piotrowicz, Marcin Poświstajło. Film produkuje Stowarzyszenie „Kultura u Źródeł”.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków budżetu Powiatu Kłodzkiego i Gminy Lądek-Zdrój. Za wsparcie dziękujemy również MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej i Restauracji „Abakus” w
Lądku-Zdroju.
Premiera teatru telewizji „Gorączka świątecznej nocy” będzie miała
miejsce w internecie w drugiej połowie stycznia, o czym informować
będziemy szeroko na stronach miejskich instytucji oraz w mediach
społecznościowych.
Poniżej prezentujemy fotoreportaż z planu. Zdjęcia: Marzena Zawal,
Bartłomiej Hudzieć, Facebook.com.
Red.
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Nowinki z Przedszkola
l

25 listopada 2020 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia i choć nasi pluszowi przyjaciele ze względu na pandemię
nie mogli przyjść na imprezkę do Przedszkola, to w każdej grupie
odbywały się tematyczne zajęcia i zabawy, a wykonane prace były
upominkami dla misiaków do domu. Bo tylko miś wie, co nam w
duszy gra i nasze smutki zna…

l

27 listopada 2020 r. odbyła się uroczystość Pasowania na
Przedszkolaka, podczas której do grona przedszkolaków przyjęliśmy dzieci z różnych grup wiekowych, ale uczęszczających do

przedszkola pierwszy rok. Było to ważne wydarzenie dla Biedronek,
Muchomorków i Zajączków. Starszaki z grupy Misiów przedstawiły montaż słowno – muzyczny, przekazując informacje o tym, jaki
powinien być przedszkolak. Dotyk czarodziejskiej kredki i słowa
przysięgi to magiczna chwila dla każdego dziecka. Z dumą przyjęły
odznakę „Jestem Przedszkolakiem”, dyplom oraz słodki upominek.
Gratulujemy naszym pociechom wejścia w kolejny etap i życzymy
im wielu radości i sukcesów w przedszkolu!
l
W listopadzie, podczas zajęć o zmieniającej się pogodzie
i zbliżającej się zimie, poruszyliśmy temat opieki nad zwierzętami.
Tradycyjnie nie zapomnieliśmy o ptakach zimujących w naszym kraju i odwiedzających nasze karmniki. Mimo, że nie mogliśmy zorganizować zajęć w ramach programu Edukacja Leśna Społeczeństwa
z udziałem osób trzecich na temat Dokarmiania Ptaków, sami przystąpiliśmy do działania. Dzieci 5 i 6-letnie w czasie cyklicznych zajęć
o przygotowaniach zwierząt do zimy, poznały gatunki ptaków oraz
sposoby niesienia im pomocy. „Budowały” karmniki, do których
przylatywały ptaki – manipulując elementami z papieru rozwijały
spostrzegawczość wzrokowo – ruchową i kształciły umiejętność liczenia. Poznały sensorycznie różne rodzaje karmy w postaci nasion.
W ogrodzie przedszkolnym mamy karmniki, które otrzymaliśmy
kilka lat temu od Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i to tam umieściliśmy
pokarm. Będziemy mogli obserwować naszych skrzydlatych przyjaciół z okien sali. Każda grupa jest odpowiedzialna za jedną ptasią
stołówkę. Dzieci z radością przystąpiły do akcji. Pogoda była idealna
– było chłodno, spadł pierwszy w tym roku śnieg…

Odczyty wodomierzy
Dział Wodociągów i Kanalizacji
Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lądku-Zdroju
W związku z zawieszeniem od dnia 02.11.2020 r. odczytów wodomierzy przez Inkasenta, informujemy o terminach przekazywania
informacji o stanach wodomierzy przez Odbiorców do Działu Wodociągów i Kanalizacji
Stany wodomierzy można zgłaszać:
TELEFONICZNIE pon-pt. w godz. 7:00-15:00 - 74 8 146 345
SMSOWO: 574 066 042
MAILOWO: rozliczeniadwik@lukladek.pl
PRZEZ WWW: http://www.lukladek.pl/page8.html#form1-15
Lp.

Nazwa ulicy

Terminy zgłoszeń

1.

miejscowość Stójków

04-05.01.2021

2.

Rynek

04-05.01.2021

3.

Ogrodowa, Śnieżna

07-08.01.2021

4.

Krótka, Słodowa, Strażacka

11-12.01.2021

5.

Rataja

12-13.01.2021

6.

Powstańców Wlkp. (oprócz budynku 14-15.01.2021
SM nr 2-22)

7.

Kościuszki

18-19.01.2021

8.

Brzozowa, Lipowa, Plac Mariański,
Nadbrzeżna, Słowackiego, Trzech
Wieszczy, Wolności

20-21.01.2021

9.

Plac Staromłyński, Zdrojowa

22-25.01.2021

PRZY BRAKU ZGŁOSZENIA STANU WODOMIERZA
ZOSTANĄ WYSTAWIONE FAKTURY PROGNOZOWE.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i będziemy wdzięczni
za wyrozumiałość.

l

Zgodnie z tradycją odbyły się grupowe Andrzejki, podczas
których przedszkolaki poznawały dawne zwyczaje i wróżby. Niektóre
z nich, w miarę możliwości, przeprowadziliśmy podczas wspólnych
zabaw pod hasłem „Hokus – Pokus, czary mary, co nas czeka? Nie
do wiary!” Pląsy, zabawy i konkursy zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.
l Święty Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych, tylko w tym
roku nie mógł nas osobiście odwiedzić ze względu na obostrzeżenia
sanitarne związane z pandemią. Chodził wokół przedszkola zaglądając do naszych sal, a dzieci z wypiekami na twarzy spoglądały
za nim. Głośno śpiewały piosenki o Mikołaju, aby nie był smutny,
że nie mogą osobiście podziękować mu za prezenty, które zostawił
pod drzwiami. Każdy przedszkolak wychodząc do domu otrzymał
upominek. Dziękujemy!
Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą
samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz
niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego Nowego Roku, wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzą pracownicy
Przedszkola i Żłobka w Lądku -Zdroju.
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Prace na Zdrojowej
Na przełomie roku rozpoczęły się roboty ziemne przy ul. Zdrojowej. Prace budowlane dotyczą przebudowy sieci gazowej niskiego
ciśnienia. Wykonywany jest gazociąg o dł. 262 m z rur PE ᴓ225
wraz z przyłączami do budynków. Wykonane zostanie 18 przyłączy.
Inwestorem zadania jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w
wykonawcą prac firma PHU JUMAR S.C. z Dzierżoniowa.
UMiG

Dyżury aptek w styczniu 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
i Międzylesiu
1.01.2021 godz.8.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
2.01.2021 godz. 15.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
3.01.2021 godz. 8.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
4.01.2021 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
5.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
6.01.2021 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
7.01.2021 godz. 20.00-8.00„Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
8.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
9.01.2021 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
10.01.2021 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
11.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
12.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
13.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
14.01.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
15.01.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
16.01.2021 godz. 15.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
17.01.2021 godz.8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
18.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
19.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
20.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
21.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
22.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
23.01.2021 godz. 15.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
24.01.2021 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
25.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
26.01.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
27.01.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
28.01.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
29.01.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
30.01.2021 godz. 15.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
31.01.2021 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
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nr 1 (246/2021)

Lądeckie Apteki – historia i współczesność
Apteka, z greckiego apotheke przez łacińskie apotheca - „sklep”, w
którym przechowuje się, przygotowuje i sprzedaje leki, środki opatrunkowe i higieniczne, zioła jak też kosmetyki itp. Apteki recepturowe zajmują się także przygotowaniem leków zgodnie z przepisaną
przez lekarza receptą).
W źródłach historycznych pierwsze apteki wzmiankowano w Bagdadzie (776 r.) i w Neapolu (ok. 1140 r.). W Polsce pierwsza apteka,
wraz ze szpitalem, została założona prawdopodobnie w Gnieźnie w
1232 r. W 1336 r. istniała na pewno apteka w Krakowie. We wczesnym średniowieczu funkcjonowanie apteki opierało się głównie na
ziołolecznictwie. Ówczesny aptekarz nie był jednak w stanie utrzymać się ze sprzedaży leków, dlatego przede wszystkim można było
tam kupować artykuły niezwiązane zbytnio z medycyną, jak masło,
mleko, chleb, miód itp. Produkowano też alkohole, głównie piwo i
wino, które sprzedawał ówczesny farmaceuta, zwany też popularnie bimbrownikiem lub aptekarzem. Później sprowadzano kakao i
czekoladę.
Pierwsze apteki wrocławskie wywodziły się z kramów kupieckich
(najstarsze wzmianki w księgach podatkowych pochodzą z 1263 r.),
które dały początek dwóm pierwszym klasycznym aptekom: „Pod
Podwójnym Złotym Orłem” (Kurzy Targ 4) i „Pięknej” (Rynek 44).
Pierwsza kłodzka apteka rozwinęła się ze straganu korzenno- zielarskiego, jak często to miało miejsce w XIV w. Prawdopodobnie
nastąpiło to za panowania czeskiego króla i niemieckiego cesarza
Karola IV (1346 - 1378). Można więc przypuszczać, że wówczas
zielarz został zaprzysiężony aptekarzem. Pierwsza wzmianka o aptekarzu w Kłodzku umieszczona jest w najstarszej zachowanej księdze
miejskiej pod datą 12 stycznia 1393 r., dotyczy ona pośrednio zapisu darowizny aptekarzowi Johannesowi. Dodam, że w końcu XIX w.
kłodzkie apteki „Pod Jeleniem”, jak i „Pod Murzynkiem ”, zasłynęły
z produkcji tzw. Balsamu Jerozolimskiego. Ten specyfik medyczny
rozsławił Kłodzko i tutejszego pustelnika Johannesa Treutlera, rezydującego na pobliskiej górze Spittelberg, który produkował chętnie nabywane lekarstwo. Oprócz sławy medykament przyniósł też
spory, a nawet kary dla jego twórcy, ponieważ stanowił przedmiot
konkurencji między tymi aptekami. Balsam Jerozolimski produkowany jest do dzisiaj , w jego skład wchodzą zioła i alkohol, a jego
stosowanie ułatwia usuwanie wydzieliny zalegającej w oskrzelach,
działa przeciwbakteryjnie, odkażająco i przeciwzapalnie. Po śmierci
pustelnika w 1892 r. ten specyfik medyczny produkował Johannes
Schittny, właściciel apteki „Pod Jeleniem”, jak też apteka „Pod Murzynkiem”. Doprowadziło to do kolejnego sporu, który został zakończony orzeczeniem aż w 1932 r., „…że nie można zakazać nazwy
Balsam Jerozolimski, a prawo do umieszczania nazwiska i podobizny pustelnika na etykietach lekarstwa uzyskała rodzina Schittny…”.
Tymczasem interes kwitł do tego stopnia, że balsam rozlewano do
tysiąclitrowych dębowych beczek.
W Lądku-Zdroju już w XIV w. leczono ziołami, świadczy o tym stare
podanie odszukane przez jednego z szacownych mieszkańców naszego miasta, a oto jego ciekawsze fragmenty:
„W czasie zarazy cholery w XIV w. zachorowała ponad połowa
mieszkańców Lądka, m.in. ukochana córeczka bogatego kupca.
Dla bezpiecznej izolacji wybudował jej drewnianą chatę po drugiej
stronie rzeki, przy współczesnej ul. Langiewicza. Tam, wzdłuż rzeki,
przebiegała główna droga, łącząca Lądek z Kłodzkiem, zwana Solną
Drogą. Jadło dla chorej dziewczyny dostarczane było przez rzekę po
linie tak, aby nikt nie mógł się zarazić. Mieszkała ona w otoczeniu
ziół, zwierząt i dziewiczej przyrody. Na tym odludziu przez cały czas
modliła się do Świętego Rocha o uzdrowienie – żyła tak w odosobnieniu prawie dwa lata. Jej błagania zostały wysłuchane i powróciła
do zdrowia, otrzymała przy tym cudowny dar, dar leczenia ziołami i przepowiadania przyszłości. Wkrótce zmarł jej ojciec – bardzo
szanowany i bogaty kupiec. Po jego śmierci cały majątek rozdała

biednym – ofiarom zarazy. Nie przeniosła się jednak do miasta,
tylko pozostała właśnie tu, w drewnianej chacie w otoczeniu ziół i
zwierząt. Wielu ludzi ją odwiedzało, dlatego budowano tutaj kładki i
prowizoryczne mostki, które wiosną zabierały wody wezbranej Białej
Lądeckiej. Wielu ludzi odwiedzało zielarkę, w tym wielu prominentnych kuracjuszy, przebywających na leczeniu w tutejszych zdrojach.
Wszystkim pomagała i przepowiadała, co ich czeka. Ludzie zapomnieli jej imienia - nazywali ją po prostu Zielarką, dlatego lądecka
Zielarka świętą nie została, bo imienia nie miała, ale tablicę pamiątkową wykonaną z piaskowca w kościele - kaplicy świętego Rocha
– ma. Podanie ludowe też głosi, iż jednej z kuracjuszek przepowiedziała, że będzie miała dobrego, bogatego męża i czwórkę dzieci, że
będzie z nim bardzo szczęśliwa, ale tylko wtedy, gdy co roku spełni
dwa małe warunki: będzie przyjeżdżała na kurację do Lądka, będzie
piła wodę i zażywała codziennych kąpieli, a także kwiat dziewanny
zerwany w Lądku będzie trzymała pod siennikiem. Wszystko się dokładnie spełniło – dożyła prawie 80 lat i postanowiła podziękować
Zielarce. Przybyła do jej chaty, uprzejmie podziękowała za długie i
szczęśliwe, choć skromne życie. Zielarka, już wtedy 100-letnia babcia, powiedziała: Jeszcze bogactwo jest przed tobą, lecz tym skarbem, moja miła, się nie nacieszy… Zamyślona kuracjuszka wraca
po wizycie u Zielarki, przechodzi przez nową kładkę o patrzy, a tam,
w wodzie na dnie duży dzban stoi a w nim skrzy się złoto. Weszła
do wody, poślizgnęła się na kamieniu i utonęła. Jak ją wyłowiono
trzymała złotego dukata w dłoni. Z tym dukatem pochowano ją koło
kościółka św. Rocha. Podobno czasami w nocy powraca nad rzekę,
szuka dzbana, by tam dorzucić dukata, który jej już do niczego niepotrzebny… W dowód pamięci w miejscu dawnego domku Zielarki
postawiono kapliczkę domkową i posadzono dwa drzewa.

Apteka miejska

Zapewne z chwilą stwierdzenia właściwości leczniczych miejscowej
wody (1498) pojawili się w Lądku-Zdroju pierwsi lekarze, zwani
pierwotnie fizykami miejskimi, którym towarzyszyli kramarze handlujący tutaj korzeniami i ziołami. To ci ostatni, na polecenie lekarzy,
sporządzali mieszanki lecznicze z ziół przez siebie posiadanych. W
1677 r. wzmiankowano, że w uzdrowisku leczono podagrę, kamicę
nerkową i żółciową, bezpłodność, schorzenia układu trawiennego.
Oficjalnie, dnia 31 marca 1784 r. król pruski Fryderyk II nadał miastu przywilej założenia pierwszej apteki i wówczas była to powstała
„Apteka Królewska”. Przypomina o tym data „1784” na budynku nr
Rynek 24 na jego południowej pierzei. Koncesje królewską na prowadzenie apteki otrzymał farmaceuta Johann Heinrich Kolellner. W
1830 r. w dokumentach wzmiankowano tę aptekę oraz szpital.

Pocztówka z południową pierzeją Rynku, ujęcie od zachodu, kamienica z balkonem to dawna apteka, wydawca: E. Burgfels, Beuthen
1924 r.
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W 1920 r. kamienica została przebudowana na potrzeby nowoczesnej apteki z zapleczem laboratoryjnym, m.in. pobierano w nim jad
od żmij (specjalne gospodarstwa hodowlane żmij zygzakowatych na
potrzeby apteki położone były w pobliskich wsiach Karpnie i Wójtówce) i produkowano z niego na miejscu surowicę. Apteka wyposażona została w branżowe meble dwudziestolecia międzywojennego,
m.in. potężne szafy apteczne, regały i lady. Posiadała też fachową bibliotekę. Na zapleczu urządzono laboratorium z oprzyrządowaniem
do produkcji leków, m.in. moździerze, tableterki, słoje, wagi itp. Na
drugim piętrze urządzono pokoje gościnne dla praktykantów. Jak
wyglądała apteka z tego okresu można zobaczyć w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, które mieści się tamtejszym ratuszu.
W 1945 r. z rąk niemieckich właścicieli aptekę przejęły władze polskie i przekazały ją pierwszej w mieście mgr farmacji Polce Marii Rokosz. Apteka otrzymała nazwę „Pod Opatrznością” i pracował w niej
wówczas niemiecki personel, m.in. farmaceutka Ewa Porner. W tym
też czasie całe zaopatrzenie apteki składało się niemal wyłącznie z
poniemieckich zapasów, a dostawy w ramach akcji UNRRA były niewystarczające. Wówczas władze apelowały o pełne wykorzystanie
laboratoriów aptecznych. Niektóre leki rozdzielała Dolnośląska Okręgowa Izba Farmaceutyczna we Wrocławiu z przydziałów Naczelnej
Izby Aptekarskiej. Dodam, że w skład nowopowołanej Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Farmaceutycznej, w dniu 22.06.1945 r. na członka
jej Zarządu wybrano m.in. Marię Rokosz. Leki sprzedawano według
przedwojennej taksy.
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W latach 1945 –2000 r. działała apteka szpitalna przy Szpitalu Rejonowym im. Jana Kochanowskiego w Lądku-Zdroju (budynek ul.
Kłodzka 30), z rąk niemieckich farmaceutów aptekę przejęła mgr farmacji Maria Rokosz, potem aptekę przyszpitalną prowadziły kolejno
Helena Konderakowa, Jadwiga Kaszyńska oraz Danuta Jurgielewicz.
Była to specyficzna odmiana aptek, zamknięta placówka wewnątrzszpitalna, pracująca wyłącznie na potrzeby szpitala. Wraz z likwidacją szpitala apteka przestała istnieć.
Dodajmy, że w kamienicy nr 5 przy Rynku do 1947 r. działał weterynarz, który prowadził też aptekę weterynaryjną.

Apteka w Zdroju

Dzięki staraniom ministra do spraw Śląska w rządzie pruskim, Karla
von Hoyma, w części zdrojowej miasta otworzono „Aptekę Zdrojową”. Od 1800 r. była to filia apteki miejskiej i początkowo mieściła się w Domu Zdrojowym (ul. Orla 7). Po przebudowie dawnego
pensjonatu „Srebrny Księżyc” (ul. dr A. Ostrowicza 3) i urządzeniu
laboratorium, przeniesiono ją tu w 1806 r. pod nazwą „Apteka przy
Kąpielisku Jerzego” (Apotheke u. Georgenbad). Początkowo otwarta
była tylko w sezonie kąpielowy, czyli od 1 maja do 15 października.
W dokumentach wymieniono ją w 1867 r. Odnotowano też, że w
1880 r. apteka zaopatrzona była w liczne wody mineralne, w tym zagraniczne, zwłaszcza francuskie i czeskie m.in. „wody karlsbadzkie”,
Vichy, Emskie i Krynickie. Organem nadzorującym wówczas proces
rozlewania i sprzedaży wód na Śląsku było Collegium Medicum et
Sanitatis we Wrocławiu. Od XVIII w. handel wodami mineralnymi
w Prusach zwolniony był od opodatkowania, a od końca XVIII w.
podlegał nadzorowi policyjnemu.

Pocztówka z południową pierzeją Rynku, ujęcie od wschodu, kamienica z balkonem to dawna apteka, wydawca: Gustav Hansch, Landeck 1932 r.
W 1947 r. wydano nowy cennik apteczny i w tym też roku uregulowany został stan prawny posiadania aptek na Ziemiach Zachodnich.
Apteki w Polsce do połowy XX w. stanowiły własność prywatną. Tak
więc od 1947 r. apteka „Pod Opatrznością” była prywatną własnością mgr Marii Rokosz. Kolejna zmiana w sytuacji prawnej nastąpiła
w 1951 r. Ustawa o przejęciu aptek na własność państwa z dnia
8.01.1951 r. dokonała zasadniczej zmiany w ustroju polskiego aptekarstwa. Lądecka apteka została przekazana Wrocławskiemu Oddziałowi Centrali Aptek Społecznych i od tego czasu była to Apteka
Społeczna „Pod Opatrznością”, nr 89030, prowadzona przez mgr
farmacji Marię Rokosz. Wraz z nią przez jakiś czas pracowała mgr
farmacji Danuta Czerwińska (w informatorze uzdrowiska z 1971 r.
odnalazłem zapis: „Apteka Społeczna – Rynek 24, tel. 312, czynna
od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 18.00”). Po roku 1989 przepisy
prawa zmieniły się w ten sposób, że właścicielami aptek mogą być
również osoby prywatne. Apteka funkcjonowała w tej kamienicy do
1993 r., kierowała nią mgr farmacji Helena Romaniszyn. Po sprzedaży obiektu w dn. 20.12.1993 r. nieruchomość stanowi własność
prywatną (obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 651/Wł
z dn. 4.,10.1977). W 2018 r. budynek ten otrzymał nową elewację.
Kontynuacją apteki, która działała przy Rynku 24 jest apteka „Pod
Opatrznością” przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 4 (tzw. długi
blok), otwarta 16.06.1993 r., której właścicielką jest Helena Romaniszyn.

Pocztówka z „Apteką Zdrojową” wydana przez F. Simona w 1900 r.
Na początku XX w. apteka była własnością polskiego farmaceuty
Gerhadta Tracinskiego i czynna była do 1946 r., administracyjnie
wciąż podlegała aptece miejskiej. W jej laboratorium aptecznym,
przy użyciu miejscowej wody mineralnej i borowiny, wraz farmaceutą Bruno Schonem produkował Tracinski specyfik lekarski na
choroby skórne - „Maść Lądecka”. Stosowaniem tego specyfiku
zainteresowany był lądecki lekarz dr A. Jahn. Później budynek ten
zajęła administracja radziecka.
Apteka „Zdrojowa” przy ul. T. Kościuszki 15b otwarta jest od 1991
r. Pierwotnie w budynku Ośrodka Wczasowo-Sanatoryjnego „Hel”
przy ul. T. Kościuszki 15, a po wybudowaniu obok obiektu aptecznego, od 1998 r. przy ul. T. Kościuszki nr 15a. Od początku właścicielem „Zdrojowej” jest mgr farmacji Iwona Buczak, historycznie jest
ona kontynuacją przedwojennej „Apteki przy Kąpielisku Jerzego”.
Apteka Zdrojowa jest jednym z laureatów plebiscytu „Orły Farmacji”.
Apteka „Pod Orłem” przy pl. Mariańskim 7/8 funkcjonuje w pomieszczeniach 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. Otwarta została 2003 r. a jej właścicielką była mgr farmacji
Danuta Jurgielewicz. Zlikwidowana została na początku 2018 r. podczas trwania remontu budynku, zapewne w myśl idei, że odległość
Dokończenie na str. 12.
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od apteki do następnej apteki musi mieć co namniej kilometr. W 23
Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno--Uzdrowiskowym od początku istnienia tej instytucji, czyli od 1953 r. działał punkt apteczny,
apteka garnizonowa, potem apteka szpitalna, którą zorganizował i
prowadził od początku mgr farmacji płk Maciej Czerwiński. Od 2013
r. jest to Dział Farmacji Szpitalnej 23 W.Sz.U-R. i prowadzi go Danuta Jurgielewicz.
W lądeckim Zarządzie Okręgu Funduszu Wczasów Pracowniczych,
w budynku „Rybniczanka” (ul. I. Paderewskiego 5) od chwili utworzenia tu Zespołu Sanatoryjno-Wypoczynkowego im. dr A. Ostrowicza, w latach 1974-1985 działała apteka zakładowa (punkt apteczny), którą prowadziła mgr farmacji Jadwiga Kaszyńska.
W Uzdrowisku „Lądek –Długopole” S.A. w Lądku Zdroju od początku jego istnienia, a więc od 1946 r., istniały różne formy organizacyjne zaopatrujące w leki sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, zakłady
przyrodolecznicze itp. Pierwszym farmaceutą, który prowadził aptekę (punkt apteczny) był Tadeusz Barczyk, później Maciej Czerwiński,
od 2013 r. jest to Dział Farmacji Szpitalnej.
Apteka w sanatorium Armii Radzieckiej prowadzona była w czasie
istnienia Ośrodka Zdrowia i Sanatorium Armii Czerwonej (19451953) i później Wojskowego Sanatorium Północnej Grupy Wojsk
Armii Radzieckiej (1956-1989) przez techników i magistrów farmacji przybyłych do pracy wraz z personelem medycznym z terenu
dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
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Recepta lądeckiego lekarza Dr med. A. Jahna dla Apteki przy Kąpielisku Jerzego
mleczarnię. Po 1890 r. dawną krytą halę (oborę) użytkowano dla
gości, jako krytą pijalnie mleka szwajcarskiego, w jej części urządzono też oberżę. Za zezwoleniem lekarza zdrojowego żętyca podawana
była w kuracji pitnej również w hali spacerowej przy źródle „Marianny” dzisiejsze „Dąbrówka”.
Lechosław Siarkiewicz na podstawie dostępnych opracowań oraz
informacji od pani Heleny Romaniszyn oraz panów: Macieja Czerwińskiego, Jakuba Buczaka, Jerzego Adamczyka, za które serdecznie dziękuję.

Apteka Zdrojowa w latach 30. XX w.

Ciekawostka

W celu wykorzystania w lecznictwie uzdrowiskowym żętycy, czyli serwatki z mleka owczego, dla wspomagania leczenia chorób w
uzdrowisku, sprowadzono do Lądka-Zdroju Szwajcara - Kostera z
Appenzell. Z jego pomocą w 1877 r. w Dolinie Jadwiżanki, w sąsiedztwie Leśnej Świątyni, zbudowano wielką oborę w stylu szwajcarskim (owczarnię), a później do stojącej obok leśniczówki (obecnie to budynek przy ul. St. Moniuszki 3) dobudowano szwajcarską
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